
Magyarországi Arab|ótenyésztók Egyesü|ete

FELÜGYELTBIzoTTsÁGI JELENTÉs
A 2020.Év| GMDÁLKoDÁSI ÉVRŐL

A Fe|ügye|ó Bizoftság áttekintette a Magyarországi Arab|ótenyésztók Egyesü|etének
2020' éVi pénzügyi tevékenységét, ügyvite|ét és a Közgyülés részére az a|ábbi
je|entést készítette e|'

Vizsoá|ati módszerek:
1. az éves beszámo|T el|enórzése
2. fókönwi kivonat e||enózése
3. a számvite|i bizony|atok e||enózése
4'tagdijfi zetési fegyelem

1./Az Egyesület 2020' évi mér|ege és eredmény-kimutatása' Va|amint az éVes
beszámo|ója valTsághű képet ad a gazdá|kodásról és tükrözi az egyesület 2o2o. évi
pénzügyi - számviteli he|yzetét. A beszámo|ó a törvényességi e|óírásoknak
megfe|e|óen készü|t e|. A beszámo|óban e|mondottak és a könyve|és tény számainak
az egyezóségét a Fe|ügye|óbizottság a je|entéséVel igazo|ja.
A mér|eg eszközök és források fóösszege 20,882 eFt. Az Egyesü|et 2020' éui
közhasznúsági tevékenységébó| származó eredménye 365 eFt'
E|mondható, hogy az egyesü|et pénzügyi helyzete stabil' A köVetkezó évek
gazdá|kodásának célja, hogy az egyesületiJnk megórizze és erósítse a pénzügyi
stabiIitását.

2'lA főktnyvi kivonatbó| és a főkönyvi kartonokbó| megál|apítható , hogy az egyesü|et
a kÖnyveit a hatá|yos számvite|i és adótÓrvény e|őírásainak megfe|e|óen Vezeti. A
tárgyéVben rea|izá|t 14.360 eFt bevéte|le| szemben e|számolt költségek a
tevékenység érdekébe merÜ|tek fel' A bevéte| nagy Íésze 'l2.1o0 eFt kt|tségvetésbó|
származó forrásbó| ered,620 eFt a tagdíjbó| és export okmánybó| származó bevéte| '
A tárgyéVre esedékes MVH kö|tségvetési támogatásbÓ| a tárgyévben be nem fo|yt
10.000 eFt elhatáro|ásra kerü|t '
A tárgyéVi eredmény eredménytarta|ékba tÖrténő átvezetését ktvetóen a saiát tóke
tsszege 19.574 eFt.

3./ Az egyesÜlet számvite|i bizony|atajnak és pénzgazdá|kodásának vizsgá|ata során
a pénzeszközök gondos íelhaszná|ását, szabályszerűségét ál|apítottuk meg. A
pénzmozgások bizony|atai a pénzügyi szabá|yoknak megfele|óen |ettek kiá||ífua .

4'lA tagdíjfizetési fegyelemmeI kapcso|atban megál|apithato, hogy a tagdíj bevéteI
2020 'évben 620 eFt, ami 64 %-os csökkenést mutat, a 2019' évi 1'730 eFtta|
szemoen.
Az e|nökség a tagdíj tartozások behajtása érdekében fizetési fe|szó|ító |eve|eket
kÜ|dttt, aminek eredménye a tagdí fizetésifegye|em javulása.
Javasoljuk a tagdíjak vonatkozásában a nem fizetó tagok felszó|ítási gyakor|atának
fenntartását'


